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B Í R Ó  B L A N K A

K ényes téma a túlszaporo-
dott medveállomány keze-
lése – mondta el lapunknak 

Sárkány Árpád, a Nemzetközi Va-
dászati és Vadvédelmi Tanács al-
elnöke. Szerinte örvendetes, hogy 
a kormány elfogadta az azonnali 
beavatkozást lehetővé tevő, a veszé-
lyes medvék eltávolítását szabályo-
zó sürgősségi rendeletet, ám ezzel 
nem lehet rövid idő alatt rendet ten-
ni. Úgy tűnik, nem fogunk sok kilőtt 
medvéről hallani, hiszen mindenki 
ódzkodik ettől a döntéstől. Ismere-
tes az öt évvel ezelőtti nagyszebeni 
történet, amikor a prefektus, a ren-
dőrparancsnok tűzparancsot adott 
ki, ki is lőtték a városban kószáló 
medvét, majd 24 óra után bűnvádi 
eljárás indult a parancsot végrehaj-
tó vadőr ellen – emlékeztet a szak-
értő. Sárkány Árpád rámutatott, a 
jelenlegi kormányrendelet értel-
mében az önkormányzat alakít bi-
zottságot, amelynek tagja a polgár-
mesteri hivatal, a csendőrség és a 
vadásztársaság képviselője, illetve 
egy állatorvos, aki altatópuskával 
rendelkezik. A medvét a tagok több-
ségi szavazatával lehet kilőni – erre 
minden bizonnyal csak abban az 
esetben szavaznak, ha emberre tá-
mad a medve, ám akkor is meg kell 
fontolniuk, hiszen a támadások 
gyakran éjszaka történnek, nehéz 
körülmények között kellene lőni. 
Ha pedig a vad csak megsebesül, 
még nagyobb problémákat okoz-
hat – részletezte Sárkány Árpád. Az 
elaltatás, elszállítás szerinte nem 
járható út, mert bizonyítékok van-
nak arra, hogy a medvék többsége 

visszatér a megszokott élőhelyére, 
de ha nem így történik, akkor is 
csak átszállítják a problémát egy 
másik helyszínre. Marad az elker-
getés, ám ennek sem túl nagy a ha-
tékonysága: amint a vadőr, a csen-
dőrök távoznak, a medve visszatér. 
Sárkány Árpád abban bízik, idővel 
mindegyik fél beletanul, hogy al-
kalmazzák a rendeletet, jelenleg 
mindenki abban reménykedik, 
hogy minél kevesebb beavatkozás-
ra lesz szükség. Sárkány Árpád sze-
rint a legszerencsétlenebb felállás, 
amikor a vadgazdálkodás a környe-
zetvédelmi minisztériumhoz tarto-
zik, hiszen ennek a szaktárcának 
szorosan a civil szervezetekkel kell 
együtt dolgoznia. A vadászat nehe-
zen egyeztethető össze a környezet-
védelemmel, ezért sok országban a 

vadgazdálkodás a mezőgazdasági 
minisztériumhoz vagy egy különál-
ló erdészeti tárcához tartozik.

Hány medve van?

Eközben mindenkit megnyugtató 
állománybecslésre van szükség, ám 
a szakember szerint két-három évbe 
telik, amíg ezt véglegesítik; csak-
hogy addig sem lehet tehetetlenül 
szemlélni, hogy a túlszaporodás 
ellehetetleníti az emberek minden-
napjait, veszélyezteti a javakat, az 
emberéletet. Ma már nincs osztály-
kirándulás, erdei túra, sátortábor, 
a családok nem járnak gombászni, 
málnát szedni, mert félnek a medvé-
től – sorolta Sárkány Árpád. Jelezte, 
a többezres állomány esetében még 
nem végeztek DNS-vizsgálatra ala-

puló számlálást. Ürülék- vagy szőr-
mintákat vizsgálnak a laboratórium-
ban – ha meg is fi zetnek tíz embert 
egy faluban, hogy mintát gyűjtsön, 
nagy a kísértés, hogy ugyanabból az 
ürülékhalomból készítsen harminc 
mintát, és elkérje érte a pénzt. Így 
továbbra is viták vannak arról, hogy 
hat- vagy nyolc ezer medve él Romá-
nia területén, ám a lényeg az, hogy 
az állomány évente minimum 10 
százalékkal növekszik, mert annyi 
a szaporulat, tehát évente 600 vagy 
800 medvével több van. „A kérdés 
az, hogy ezt meddig akarjuk görget-
ni, hol van a határ, amikor meghúz-
zuk a vonalat” – mutatott rá Sárkány 
Árpád. Arra is felhívta a fi gyelmet, 
hogy jelenleg kevesebb a támadás, 
mert most érik a kukorica, a med-
vék beköltöztek a kukoricatáblákba, 
ezért kevesebb jár be a települések-
re. Ez „a vihar előtti csend”, ugyanis 
idén kevés bükk- és tölgymakk ter-
mett, így amint a kukoricát betaka-
rítják, a medve élelem nélkül marad. 

„Nehéz ősz és tél elé nézünk” – véli 
Sárkány Árpád, hangsúlyozva, hogy 
ha enyhe a tél, akkor a medve nem 
húzódik vissza.

Megtalálni az egyensúlyt

A medve szerethető vad, büszkének 
kellene lennünk a hazai állomány-
ra, ám a túlszaporodás folyamatos 
konfl iktusokat okoz, a vadfaj elve-
szítette méltóságát, Európa csúcs-
ragadozója Bálványoson, a Transz-
fogarasi út mentén kéreget – hívta 
fel a fi gyelmet a székelyföldi szak-
ember. Úgy véli, az egyensúlyt kell 
visszaállítani, hiszen 2016 előtt is 
sok medve volt, de akkor minden 
támadás hatalmas szenzációnak 
számított, míg „ma már csak akkor 
az, ha az áldozat belehal”. Arra a 
kérdésünkre, hogy megelőző kvó-
ta esetén valóban csak a trófeának 
számító nagy medvéket lőnék-e ki, 
Sárkány Árpád kifejtette, 
minden vadállomány pira-
misszerű: a csúcsán vannak 
az idős, nagy méretű egye-
dek, a közepén a középkorú, 
közepes méretűek, majd az 
alján a szaporulat. A sza-
bályozás arról szól, hogy a 
piramis valamennyi részé-
ből ki kell emelni egyedeket, 
hogy az állomány egészségesen 
fejlődhessen. Félő, hogy ha nem 
lesz beavatkozás, az emberek önbí-
ráskodni kezdenek, már most van-
nak térségek, ahol bár sok a medve, 
soha nincs medvetámadás. Ha a vad 
fagyálló folyadékba áztatott kenyeret 
eszik, szörnyű kínok között pusztul 
el, napokig szenved – fi gyelmezte-
tett a szakember. A vaddisznóál-
lományt elpusztította az afrikai 
sertéspestis, miközben a medvék 
táplálékláncában fontos szerepe 
volt a vadmalacnak; most viszont 
megölik a szarvasborjakat. A med-
ve túlszaporodása a többi faj létét is 
befolyásolja, ezen is el kell gondol-
kodni – húzta alá Sárkány Árpád.

Ellentétek a medvehelyzet  miatt
A Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács alelnöke a probléma hátteréről

Készenlétben. Immár lakott 
területen belül is lőhetnek 
a vadászok

▾  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
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GERGELY IMRE

A medveügyben az utóbbi idő-
szakban megjelent sürgősségi 

kormányrendelet és két miniszteri 
rendelet kapcsán szervezett megbe-
szélést Barti Tihamér az RMDSZ Szé-

kelyföldi Önkormányzati Tanácsá-
nak elnökeként hívta össze kedden. 
A minisztérium részéről Tánczos 
Barna miniszter és Szép Róbert ál-
lamtitkár válaszolt a Hargita, Ko-
vászna és Maros megyei RMDSZ-es 
polgármesterek, alpolgármesterek 
kérdéseire. Itt kaptak tájékoztatást 
arról, hogy az első feladat, amit mi-

nél hamarabb meg kell tenniük az 
önkormányzatoknak, egy készenléti 
szerződés megkötése egy állatorvos-
sal és egy vadásztársasággal. Ha a 
medve megjelenik az adott faluban 
vagy városban, egy helyi bizottság 
feladata dönteni arról, hogy mi az 
azonnali teendő. Ennek a bizottság-
nak a vezetője a polgármester vagy 
alpolgármester, tagjai az illetékes ál-
latorvos, a csendőrség megbízottja, 
illetve a vadásztársaság vezetője. Ők 
döntenek arról, hogy elkergetik, el-
szállítják vagy kilövik a nagyvadat.

 
A fokozatosság elve érvényesül

Mint Barti Tihamér érdeklődésünkre 
elmondta, számos kérdés vonatko-

zott arra, hogy milyen esetben me-
lyik intézkedést kell foganatosítani. 
Vannak esetek, amikor például a 
medve csak végigszalad az utcán, és 
nem bánt semmit és senkit. Ebben 
az esetben különböző eszközökkel el 
kell ijeszteni az állatot az emberek, 
gazdaságok közeléből. Dönthetnek 
ilyenkor úgy is, hogy kábító lövedék-
kel elaltatják, elszállítják és telepü-
lésektől távol újra szabadon engedik 
a vadállatot. A kilövés akkor követ-
kezhet, ha már támadó viselkedést 
mutat az állat, és már tényleges ká-
rokat okoz. Fontos pontosítás még, 
hogy ezek a szabályok csakis a tele-
pülések belterületeire érvényesek. 

Eddig a vadászok nem használ-
hatták fegyverüket a belterülete-

ken, most ezt a tiltást feloldották az 
életbe lépett rendeletek, tehát tele-
püléshatárokon belül is lőhetnek, 
ha kell. A beavatkozások költségeit 
a Környezetvédelmi Minisztérium 
30 napon belül megtéríti. Barti Ti-
hamér a minisztérium veze-
tőivel együtt arra kéri az 
önkormányzatok vezetőit, 
hogy ha az új szabályok 
alkalmazása során olyan 
helyzettel találkoznak, 
amit ezen előírások alap-
ján nem lehetne megoldani, azt 
jelezzék a minisztériumnak, hi-
szen következik a kormányrendelet 
parlamenti vitája, és ott lehet még 
további módosításokat, kiegészíté-
seket eszközölni.

Pontosították, hogy mi a teendő a medvékkel
• A Környezetvédelmi Minisztérium és székelyföldi 
önkormányzati vezetők online megbeszélésen tisztáz-
tak gyakorlati kérdéseket a medveproblémák lehet-
séges megoldásaival kapcsolatosan – adta hírül Barti 
Tihamér. A polgármesterek, alpolgármesterek így már 
konkrét válaszokat kaptak arra vonatkozóan, hogy mit 
kell tenniük, ha megjelenik településükön a nagyvad.

• A medve szerethető vad, büszkének kellene lennünk a hazai állományra, ám a túlsza-
porodás folyamatos konfliktusokat okoz, a faj elveszítette méltóságát, éppen ezért az 
lenne a legfontosabb, hogy hatékony vadgazdálkodással visszaálljon az egyensúly – 
nyilatkozta Sárkány Árpád, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács alelnöke.




